
 

 

Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth

SBT300
Som alto e dinâmico

Transmissão de música sem fios
Som poderoso suportado por transmissão de música sem fios via Bluetooth. Os altifalantes Bass Reflex 

fornecem graves poderosos e mais profundos. A alimentação de CA versátil com possibilidade de 

utilização de pilha AA assegura uma reprodução simples em qualquer local. Um altifalante para 

complementar o seu estilo de vida.

Som impressionante
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Desempenho áudio de som avançado num design compacto
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Simples e prático
• Alimentação de CA versátil com possibilidade de utilização de pilha AA
• Entrada auxiliar de 3,5 mm para ligação a outros dispositivos de música

Utilização simples
• Funciona com qualquer dispositivo com Bluetooth
• Ideal para qualquer smartphone, computador ou dispositivo portátil



 

SBT300/12
• Sistema de som: Estéreo • Peso: 1,15 kg
•

Compatibilidade
• Funciona com: a maioria dos smartphones com 

Bluetooth, tablets, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 

e Bluetooth 2.1 ou superior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth da 

versão 2.1 ou superior

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Som
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost

• Altifalantes: 2,75"
• Potência de saída (RMS): 4 W

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 110 - 220 V
• Tipo de bateria: AA
• Número de pilhas: 4
• Tempo de funcionamento a bateria: 5 hr

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Pilhas: 4 x AA
• Manual de início rápido
• Folheto de garantia mundial

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
Data de publicação  
2016-10-19

Versão: 3.1.13

12 NC: 8670 000 89261
EAN: 87 12581 64192 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com

Especificações
Altifalante sem fios
Bluetooth

http://www.philips.com

